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คูมือสําหรับประชาชน: การเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจสถานท่ีผลิต) ไดแก การขอ
เพ่ิม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานท่ีเก็บ การเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพ่ิม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจสถานท่ีผลิต) ไดแก การขอเพ่ิม-ลด

บริเวณหรืออาคารผลิตและสถานท่ีเก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพ่ิม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  18 วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 0.08 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 1 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 0 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตองตรวจสถานท่ีผลิต) ไดแก 

การขอเพ่ิม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานท่ีเก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพ่ิม-ลดเครื่องมือเครื่องจักร  
  

11. ชองทางการใหบริการ  
  

1) สถานท่ีใหบริการ    
1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 1 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 229 ศูนยราชการ ตําบลหนองกอมเกาะ  อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท 0 4246 5067-70 ตอ 114 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ -(มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
 
1. สถานท่ีผลิตท่ีเขาขายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ท่ีมีการใชเครื่องจักรมีกําลังรวม
ตั้งแต 5 แรงมา หรือกําลังเทียบเทาตั้งแต 5 แรงมาข้ึนไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนข้ึนไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม 
 
2. สถานท่ีผลิตอาหารตองปฏิบัติใหสอดคลองตามขอกฎหมายแลวแตกรณี ดังนี้ 
 
2.1. กรณีเปนสถานท่ีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 220) 
พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ําบริโภคฯ) 
 
2.2. กรณีเปนสถานท่ีผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส (จีเอ็มพีเฉพาะของนมพรอมดื่ม
ชนิดเหลวพาสเจอรไรส) 
 
2.3. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทชนิดท่ีมีความเปนกรดต่ํา และชนิดท่ีปรับกรด ตองเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีมีความเปนกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารท่ีมีความเปนกรดต่ําและ
อาหารปรับกรด) 
 
2.4. กรณีเปนสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันท่ี 
14 กันยายน 2553 
 
2.5. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะ
พรอมจําหนาย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพรอมจําหนาย) 
 
2.6. กรณีเปนสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
 
2.7. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารท่ัวไป ตองเปนไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 
 
2.8. กรณีเปนสถานท่ีผลิตอาหารอ่ืน นอกเหนือจาก 2.1-2.7 ท่ีมีการกําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) 
พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแกไขเพ่ิมเติม
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) 
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พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
 
เง่ือนไข 
 
1. ผูยื่นขออนุญาตตองเปนผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจ  
 
2. ผูยื่นขออนุญาต ตองประเมินผลิตภัณฑดวยตนเองตองสามารถใหขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑท่ียื่นคําขอได  
 
3. ผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบตรวจสอบ
เอกสารเบื้องตน (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอฯ 
 
4. การขออนุญาตผลิตอาหารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีมีการใชสารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม (Novel Ingredients) ท่ียังไมได
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑอาหารใหม (Novel Food) ตองผานการประเมินความปลอดภัยโดย
ผูเชี่ยวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารกอนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได ) (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีคูมือ
สําหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของอาหาร ) 
 
5. การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้  
 
 5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม
สอดคลองตามรายละเอียดท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
 
 5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมเปนไปตามขอกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑขอ 2 ขางตน หรือผลการ
ตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไมถูกตองตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผูยื่นคําขอฯ สงมอบเอกสารหลักฐานไว 
 
6. การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ในกรณีท่ีผู
ยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีตกลง (กําหนด) ไวในแบบตรวจสอบคําขอและ
บันทึกขอบกพรอง 
 
7. กรณีผลิตภัณฑมีความซับซอนหรือมีความคาบเก่ียวของการปฎิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ จะตองผานการพิจารณาโดย
คณะทํางาน/คณะกรรมการ/หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพ่ิมจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 15 - 45 วัน
ทําการ แลวแตกรณี 
 
8. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซอนหรือเปนเทคโนโลยีใหม จะตองผานการพิจารณาโดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ/
หรือผูเชี่ยวชาญ จะตองใชระยะเวลาเพ่ิมจากท่ีระบุไวในคูมือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันทําการ หรือมากกวา แลวแต
กรณี ซ่ึงไมนํามานับรวมเปนระยะเวลาบริการ 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐาน 
 

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

30 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ีผู
ยื่นคําขอกําหนด และมายื่น
ท่ีเจาหนาท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิตามรายชื่อท่ีระบุ
ในใบรับคําขอ 
 

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคํา
ขอรอรับใบรับคําขอไวเปน
หลักฐาน 
 

5 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

5) การพิจารณา 
 

สถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู
จังหวัดชัยภูมิและผลิต
ประเภทอาหารท่ีมอบอํานาจ
ใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิเปนผูอนุญาต 

15 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.

ไมนับระยะเวลาท่ี
ผูยื่นคําขอแกไข
เอกสาร/หลักฐาน
,ปรับปรุง/แกไข 
สถานท่ีใหถูกตอง
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

คณะผูประเมินของจังหวัด
ชัยภูมิ ประเมินความถูกตอง
และสอดคลองตามกฎหมาย
ท้ังดานสถานท่ีและดาน
เอกสาร 
 

ชัยภูมิ ตามเกณฑท่ี
กําหนด 

6) การลงนาม 
 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต 
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิเปนผูอนุญาต) 
 

1 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

กรณีผูวาราชการ
จังหวัดชัยภูมิเปนผู
อนุญาตใชเวลา 5 
วันทําการ 

7) - 
 

สถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู
จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาท่ีแจง
ผลการพิจารณาภายใน 7 วัน
ทําการหลังเสร็จสิ้นการ
พิจารณาและสงมอบให
ผูประกอบการตอไป 
 

1วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   18 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของ
ผูขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาวยื่น
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ตางประเทศของ

0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประเทศนั้นๆ 
4) ผูขออนุญาตเปน

คนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน
ในประเทศ 

กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  

5) หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผูถือหุน) 
(เฉพาะนิติบุคคล
ท่ีเปนบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) 

7) หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ี
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบานของ
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบาน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สํานักงานใหญ  
10) หนังสือสําคัญ

แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

0 1 ฉบับ  

11) คําสั่งสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เรื่อง 
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1.1แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบันทึก

ขอบกพรองคําขอ

เปลี่ยนแปลง

รายการใน

ใบอนุญาตผลิต

อาหาร (ตามแบบ 

ส.4)กรณีเพ่ิม-ลด

สถานท่ีผลิต

อาหาร, กรณี

เปลี่ยนแปลงแบบ

แปลนแผนผัง, 

กรณีเพ่ิม-ลด

เครื่องจักร 

1.2แบบ

ตรวจสอบคําขอ

สํานักอาหาร 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

และบันทึก

ขอบกพรองคําขอ

เปลี่ยนแปลง

รายการใน

ใบอนุญาตผลิต

อาหาร (ตามแบบ 

ส.4)กรณีการเพ่ิม

สถานท่ีเก็บ

อาหาร 

2) 1.3คําขอ
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ 
ส.4) (ผูดําเนิน
กิจการหรือ
กรรมการท่ีมี
อํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ) (ดูใน
แบบฟอรมและ
ตัวอยางการ
กรอก) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 

3) 1.4เอกสารท่ี
เก่ียวของ ไดแก 
(ดูรายละเอียด
ตามหมาย
เหตุ)(สถานท่ีผลิต
อาหารอยู
ตางจังหวัดใช 2 
ชุด)(ระบุชื่อและ
ท่ีตั้งทุกแผน) 

  2 ชุด (แบบแปลนแผนผัง
ท่ีถูกตองตาม
มาตราสวน  
ประกอบดวย 
         1  แผนท่ี
แสดงท่ีตั้งของ
โรงงานและสิ่งปลูก
สรางท่ีอยูใน
บริเวณใกลเคียง 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

         2  แผนผัง
แสดงสิ่งปลูกสราง
ภายในบริเวณท่ีดิน
ของโรงงาน รวมท้ัง
ระบบ 
กําจัดน้ําเสียและ
บอบาดาล (ถามี) 
         3  แบบ
แปลนแผนผังของ
อาคารสถานท่ีผลิต
และสถานท่ีเก็บ
อาหารท่ีถูกตอง
ตามมาตราสวน 
เชน รูปดานหนา 
ดานขาง รูปตัด 
แปลนพ้ืน ตําแหนง
เครื่องจักร และ
ขอมูลรายละเอียด
การผลิตอ่ืนๆ 
) 

4) 1.5กรณีเพ่ิม-ลด
เครื่องจักร ให
ระบุกําลังแรงมา
รวมเดิมท่ีเคย
ไดรับอนุญาต  
และระบุกําลัง
แรงมาท่ีเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงจาก
เดิมดวย 

 0 2 ชุด - 

5) 1.6กรณีใช
เครื่องจักรรวมกัน
ในการผลิตอาหาร
หลายประเภท
ตองแสดง
มาตรการปองกัน
การปนเปอน

- 0 2 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

เพ่ิมเติม 
6) 1.7กรณีเปนการ

ขอเพ่ิมสถานท่ี
เก็บอาหาร ใหสง
เอกสารเพ่ิมเติม
ดังนี้(ดู
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ)  

  2 ชุด (ก. แผนผัง
แสดงตําแหนง
พรอมประโยชนใช
สอยของอาคารตาง 
ๆ ใน 
บริเวณท่ีตั้งของ
สถานท่ีเก็บอาหาร
และบริเวณ
ขางเคียง 
ข. แปลนพ้ืน
แสดงบริเวณของ
หองเก็บอาหาร 
พรอมประโยชนใช
สอย 
ของหองหรือ
บริเวณตาง ๆ ใน
ชั้นของอาคารท่ีใช
เก็บอาหาร โดย
ระบุมาตราสวน
ของแปลนพ้ืนท่ี
ถูกตองพรอมแสดง
ทิศทางเดินผาน
เขา-ออกแตละหอง
ในแบบแปลนดวย 
ค. การจัด
หองหรือบริเวณท่ี
เก็บอาหาร 
         -  ใหแสดง
การจัดแยกเก็บ
อาหารแตละชนิด
เปนสัดสวน 
         -  ใหแสดง
ระบบการถายเท
อากาศ ระบบแสง
สวาง 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

         -  ใหแสดง
อุปกรณท่ีใชในการ
เก็บและรักษา
คุณภาพของ
อาหารใหคง 
สภาพตามความ
จําเปนสภาพตาม
ความจําเปน 
) 

7) 1.8ใบอนุญาต
ผลิตอาหาร (แบบ 
อ.2) ท่ีไดรับ
อนุญาตไว  

สํานักอาหารหรือ
ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 

8) 1.9หนังสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป 30 บาท 
(ตอผูรับมอบ
อํานาจ 1 คน) 
กรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคลการ
มอบอํานาจท่ัวไป
ตองเปนไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บุคคลผูขอ
อนุญาต อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทดวย 
ในกรณีท่ีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน

 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

นิติบุคคล) 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) เครื่องจักรท่ีใชมีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมาและคนงานตั้งแต 7 คน แตไมถึง 20 คน 

หมายเหตุ -  คาธรรมเนียม 3,000 บาท 
 

2) เครื่องจักรท่ีใชมีกําลังรวมไมถึง 5 แรงมาและคนงานตั้งแต 20 คนข้ึนไป 
หมายเหตุ -  คาธรรมเนียม 5,000 บาท 
 

3) เครื่องจักรท่ีใชมีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมา แตไมถึง 10 แรงมา 
หมายเหตุ -  คาธรรมเนียม 6,000 บาท 
 

4) เครื่องจักรท่ีใชมีกําลังรวมตั้งแต 10 แรงมา แตไมถึง 25 แรงมา 
หมายเหตุ -  คาธรรมเนียม 7,000 บาท 
 

5) เครื่องจักรท่ีใชมีกําลังรวมตั้งแต 25 แรงมา แตไมถึง 50 แรงมา 
หมายเหตุ -  คาธรรมเนียม 8,000 บาท 
 

6) เครื่องจักรท่ีใชมีกําลังรวมตั้งแต 50 แรงมาข้ึนไป 
หมายเหตุ คาธรรมเนียม 10,000 บาท(ใหผูยื่นคําขอไปชําระคาธรรมเนียมท่ีฝายการเงินซ่ึงอยูในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ใชเวลาโดยประมาณ 15 นาที เม่ือชําระคาธรรมเนียมแลว นําใบเสร็จรับเงินมารับ
ใบอนุญาตท่ีศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)   
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน •สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเลขท่ี 229 ศูนยราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.

ชัยภูมิ 43000 โทร. 0 4246 5067 - 70 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน • ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ. (ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
43000 โทรศัพท  :0 4241 2678 
หมายเหตุ - 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 
หมายเหตุ  
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4) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบฟอรมและตัวอยางการกรอก 

-คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบ ส.4) 
-ตัวอยางการกรอกคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบ ส.4) 
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
-ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
 

2) ตัวอยางแบบแปลนแผนผังและรายละเอียดอ่ืน 
-ตัวอยางแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งโรงงานและสิ่งปลูกสรางในบริเวณใกลเคียง 
-ตัวอยางแบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณท่ีดินของโรงงาน 
-ตัวอยางแบบแปลนแผนผัง รูปดานหนา 
-ตัวอยางแบบแปลนแผนผัง รูปดานขาง 
-ตัวอยางสถานท่ีผลิตอยูขางท่ีพักอาศัย รูปดานหนา, รูปดานขาง 
-ตัวอยางแบบแปลนแบบตึกแถว รูปดานหนา 
-ตัวอยางแบบแปลนแบบตึกแถว รูปดานขาง 
-ตัวอยางแบบแปลนพ้ืนตึกแถวทุกชั้น  
-ตัวอยางแบบทาวนเฮาสดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย รูปดานหนา 
-ตัวอยางแบบทาวนเฮาสดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย รูปดานขาง 
-ตัวอยางแบบแปลนพ้ืนทาวนเฮาสดัดแปลงจากท่ีพักอาศัย ทุกชั้น  
-ตัวอยางสถานท่ีผลิตท่ีดัดแปลงดานขางท่ีพักอาศัยเปนสถานท่ีผลิต รูปดานหนา รูปดานขาง 
-ตัวอยางแบบแปลนพ้ืนสถานท่ีผลิตท่ีดัดแปลงดานขางท่ีพักอาศัยเปนสถานท่ีผลิต 
-ตัวอยางรูปตัดของอาคารท่ีใชในการผลิตอาหาร 
 

3) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (การขอเพ่ิม ลดอาคารผลิต เพ่ิม ลดเครื่องจักร)) 
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบ ส.4)
กรณีขอเพ่ิม ลดอาคารผลิต เพ่ิม ลดเครื่องจักร 
 

4) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (กรณีเพ่ิมสถานท่ีเก็บอาหาร) 
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (ตามแบบ ส.4)
กรณีเพ่ิมสถานท่ีเก็บอาหาร 
 

 
19. หมายเหตุ 
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1. ระยะเวลาดําเนินการ 
 
 1.1 ระยะเวลา 18 วันทําการ  
 
โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวน ตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จจนถึงลงนามอนุญาตโดยผูมีอํานาจ ไมนับรวมเวลาปรับปรุงแกไขสถานท่ี
ผลิตท่ีเปนขอบกพรองเล็กนอย ความไมพรอมของผูประกอบการ และการชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ  
 
2. เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองเอกสารได  
 
3. การเพ่ิมรายการเครื่องมือเครื่องจักรหรือจํานวนคนงานท่ีมีผลตอคาธรรมเนียม จะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมแลวแตกรณี 
และใหผูยื่นคําไปชําระคาธรรมเนียมท่ีฝายการเงินซ่ึงอยูในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ใชเวลาโดยประมาณ 15 นาที 
เม่ือชําระคาธรรมเนียมแลว นําใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตท่ีศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 
 

 
 

 


